
Η οικία Κατακουζηνού άρχισε να λειτουργεί το
2008 χάρη στην εθελοντική προσφορά των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του ομώνυμου Ιδρύμα-
τος. Το Ίδρυμα συστάθηκε και οι σκοποί της λει-
τουργίας του ορίστηκαν από τη Λητώ Κατακου-
ζηνού μέσω της διαθήκης της.

Το διαμέρισμα των Κατακουζηνών στη λεωφόρο
Αμαλίας ήταν ένα από τα σημαντικότερα φιλολο-
γικά σαλόνια της γενιάς του ’30. Ποιητές, συγγρα-
φείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες που σημάδεψαν
τη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και πολλοί επιφανείς
Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ήταν φίλοι τους και τους
επισκέπτονταν συχνά για να απολαύσουν την
ατμόσφαιρα, τη θέα και την παρέα. Στο στήσιμο
του σπιτικού του το ζευγάρι προσπάθησε να εν-
σωματώσει όλα όσα αγαπούσε, όλα όσα αποτε-
λούσαν πηγές έμπνευσης στην καθημερινότητά
του. Κυρίαρχα ήταν τα έργα τέχνης, σχεδόν όλα
δώρα από φίλους, όπως ο Νίκος Χατζηκυριάκος-
Γκίκας, ο Γεώργιος Γουναρόπουλος, ο Σπύρος Βα-
σιλείου, η Θάλεια Φλωρά-Καραβία, ο Γιάννης Τσα-
ρούχης, ο Marc Chagall και δεκάδες άλλοι. Γλυπτά,
βιβλία αλλά και ταπεινά αναμνηστικά, μαρτυρίες
πολυκύμαντης ζωής, ολοκλήρωναν το γεμάτο ζε-
στασιά καταφύγιό τους.

Η προσπάθεια που έγινε ήταν όχι μόνο να διασω-
θεί ο χώρος και τα τεκμήριά του αλλά να κατανοή-
σει το ευρύτερο κοινό την αποστολή και τη λειτου-
ργία του σπιτιού-μουσείου ενός επιστήμονα και
όχι ενός καλλιτέχνη που είναι μια πιο τυπική πε-
ρίπτωση.

Ταυτόχρονα το Ίδρυμα έπρεπε να ανταπεξέλθει
στις ανάγκες του με πενιχρά οικονομικά μέσα από
την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. Δεν έλαβε
ποτέ χρηματική υποστήριξη από κρατικό φορέα
αλλά κατάφερε να βρει χρηματοδότηση για συγκε-
κριμένες δράσεις του από την Εθνική Τράπεζα, το
Ίδρυμα Λεβέντη και από ιδιώτες.
Σε όλες του τις δράσεις επέδειξε ισχυρή διάθεση
για συνεργασία με άλλους φορείς και για επικοι-
νωνία με το κοινό. Επέτρεψε την άμεση πρόσβαση
των ερευνητών και των επισκεπτών στις συλλογές
και το αρχείο του και επέδειξε τόλμη στις εκθεσια-
κές επιλογές του με αποκλειστικό γνώμονα την
ποιότητα.

Οικία Κατακουζηνού

Ο Άγγελος και η Λητώ Κατακουζηνού το 1933

Άποψη του σαλονιού της οικίας Κατακουζη-
νού με το τζάκι

Το σαλόνι της οικίας Κατακουζηνού, πριν και
μετά την ανακαίνιση



Μερικά παραδείγματα της συνεργασίας του με άλ-
λους φορείς ήταν:
Η συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη-Πινακοθήκη
Γκίκα έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα δωμάτιο της
οικίας Κατακουζηνού σε «εργαστήριο» του Ν. Χ.
Γκίκα, παραπέμποντας στην εποχή που ο ζωγρά-
φος έμενε στο σπίτι των Κατακουζηνών φιλοτε-
χνώντας τις «Τέσσερις Εποχές».

Η συνεργασία με το Μουσείο Freud, στο Λονδίνο, η
οποία είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα την πρώτη δημό-
σια «αναγνώριση» του από ένα μουσείο που αποτέ-
λεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία της οικίας
Κατακουζηνού. Επίσης πρόσθεσε στο χώρο του γρα-
φείου του Άγγελου Κατακουζηνού μια μόνιμη έκθεση
φωτογραφίας, η οποία αναδεικνύει τα κοινά στοι-
χεία ανάμεσα στους δύο μουσειακούς χώρους και
την αναψηλάφηση της σχέσης του Freud με την Ελ-
λάδα.
…Είτε βρισκόμαστε στο γραφείο του Καθηγητή Κα-
τακουζηνού ή του Καθηγητή Freud η προσοχή μας
παλινδρομεί ανάμεσα στα αντικείμενα που ο προ-
ηγούμενος κάτοικος του σπιτιού άφησε πίσω του
και τα "εσωτερικά μας αντικείμενα" που τον αντι-
προσωπεύουν στα μάτια μας. Κάθε μουσείο είναι
μια Ακρόπολη: είναι ένας τόπος όπου η πραγμα-
τικότητα περιβάλλεται από φαντασία.

Michael Molnar, Director, Τhe Freud Museum

Η συνεργασία με σύγχρονους δημιουργούς με στόχο
ο χώρος να μην προβάλει μόνο το παρελθόν του
αλλά να εμπνέει και να φιλοξενεί τις «φωνές» της
σημερινής εποχής. 
Παράδειγμα η συνεργασία με την αίθουσα τέχνης
John Martin, (Λονδίνο) και η παρουσίαση στο αθη-
ναϊκό κοινό του έργου του Richard Cartwright. 

Το δωμάτιο που διαμορφώθηκε σαν εργαστή-
ριο του Ν. Χ. Γκίκα

Οι «Τέσσερις Εποχές» του Ν. Χ. Γκίκα

Έργο του Richard Cartwright Ο καθηγητής Freud και ο καθηγητής Κατακουζηνός στο χώρο
του γραφείου τους



Σημαντικό ρόλο στη γνωριμία του χώρου με το
κοινό έπαιξε και μια σειρά από πολύ ιδιαίτερες εκ-
θέσεις ελλήνων δημιουργών που  παρουσιάστηκαν
στο χώρο όπως: του Μάριου Βουτσινά, της Τίνας
Καραγιώργη - Γιώργου Μωραΐτη – William Stewart,
του Δημήτρη Χατζημαρινάκη, ομαδικές εκθέσεις
πρωτοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών καθώς και η
έκθεση για την επανέκδοση του βιβλίου « Άγγελος
Κατακουζηνός- ο Βαλής μου» όπου παρουσιάστηκε
για πρώτη φορά αρχειακό και οπτικοακουστικό
υλικό των Κατακουζηνών σε όλους τους χώρους
της οικίας κλπ.

Θα άξιζε επίσης να αναφερθεί και μία έκθεση
έργων από γυαλί των Bee Kingdom, η οποία έφερε
σε επαφή το ελληνικό κοινό με άγνωστους Κανα-
δούς Καλλιτέχνες. Η έκθεση αγνοήθηκε από τον
τύπο αλλά ενθουσίασε το κοινό που την επισκέ-
φτηκε. Ένα χρόνο μετά, το Pergamonmuseum (Βερο-
λίνο) κάλεσε τους Bee Kingdom να εκθέσουν στους
χώρους των μόνιμων συλλογών του. 

Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του δόθηκε
έμφαση στη συνεργασία με άλλους φορείς, όπως:
Το Μουσείο Μπενάκη, την Ελληνοαμερικανική
Ένωση, το Μουσείο Γουλανδρή στην Άνδρο και άλλα
στα οποία δάνεισε έργα από τη συλλογή του για
τις εκθέσεις που πραγματοποίησαν.

Υπήρξε πάντα μια θετική αντίδραση και σε κοινές
δράσεις, και ενδεικτικά αναφέρονται:
•Η Πρόσκληση του Alain de Botton στην Αθήνα σε
συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (φθι-
νόπωρο 2009).
•Η συμμετοχή στο «Δίκτυο εν Πλω»: μια κοινή
δράση του Δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Φο-
ρέων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνα. 
Σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής
Λαογραφίας {Ακαδημία Αθηνών} φιλοξενήθηκε  στο
χώρο του Ιδρύματος έκθεση έργων του Τάσου Μαν-
τζαβίνου ενώ η Σάσα Βούλγαρη αφηγήθηκε παρα-
μύθια με θέμα τη φιλία (2010) και οι παρευρισκό-
μενοι κατέγραψαν τις δικές τους σκέψεις γύρω από
το θέμα της φιλίας.

Συμπερασματικά θα τονίζαμε τα ακόλουθα:
Η οικία Κατακουζηνού κατάφερε μέσα από την εξω-
στρέφεια που επέδειξε να ανοιχτεί σε κοινό με δια-
φορετικά ενδιαφέροντα και να πετύχει την επαν-
επισκεψιμότητα. 

Από την αρχή της λειτουργίας της προσέφερε μια
σειρά από δράσεις που σκόπευαν, σε μια -διαφο-
ρετική από τα συνηθισμένα- αισθητική εμπειρίαΟι Bee Kingdom  στην οικία Κατακουζηνού

το 2009

Το έργο Faces του William Stewart και
του Γιώργου Μωραΐτη

Φωτιστικό του Μάριου Βουτσινά



για μικρούς και μεγάλους.
Για τους μικρούς φίλους της οικίας δημιουργήθηκε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τους δόθηκε η ευκαιρία να
ακούσουν παραμύθια αλλά και να συναντηθούν με
έναν δημιουργό.

Φυσικά δόθηκε έμφαση στην διαδικτυακή επικοινωνία
και δεν είναι τυχαίο ότι ο ιστότοπος www.katak-
ouzenos.gr δημιουργήθηκε προτού καν ο χώρος κατα-
στεί επισκέψιμος. 

Υπήρξε προσωπική επαφή των επιμελητών με το κοινό
σε κάθε στάδιο και σε κάθε περίσταση. 

Δόθηκε έμφαση στην προσπάθεια για εμπλουτισμό του
υλικού από διάφορες πηγές με συνεργασία με  όσους
ερευνητές μελετούν την περίοδο εκείνη που δρούσε ο
Κατακουζηνός στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Ελλάδος
και με συνεχή μελέτη και αποδελτίωση του υπάρχοντος
αρχειακού υλικού.

Σε επιστημονικό επίπεδο υπήρξε συνεργασία με το
Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Μουσειολογία» του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κυρίας Μα-
τούλας Σκαλτσά.

Επιχειρήθηκε η εναλλακτική χρήση του χώρου της οι-
κίας Κατακουζηνού με ποικίλες εκδηλώσεις εκ των
οποίων και μία θεατρική παράσταση «ο Μεσοπόλεμος»
που θεωρήθηκε από μεγάλη μερίδα του Τύπου σαν μία
από τις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς του 2012.

Στα σχέδια των επιμελητών της οικία Κατακουζηνού
είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος και
η ανάδειξη της ιστορίας των Κατακουζηνών με αντί-
στοιχες εκδόσεις. Στα άμεσα σχέδια είναι η έκδοση των
ψυχογραφημάτων του Άγγελου Κατακουζηνού για τη
γενιά του’30 και η έκδοση του υλικού που αποδεικνύει
την χρόνια προσπάθειά του γύρω από την ανάδειξη
της πολιτιστικής αξίας του Θεόφιλου και τη δημιουρ-
γία του ομώνυμου μουσείου στη Λέσβο.

Ολοκληρώνοντας θα ήταν σκόπιμο να τονιστεί, ότι στα
τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Ιδρύματος επιτεύχ-
θήκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιδεών με συναφείς
φορείς. Παράλληλα δημιουργήθηκε ένας κύκλος πραγ-
ματικών φίλων της Οικίας Κατακουζηνού, ο οποίος
μαζί με το κοινό που παρακολουθεί τις εκδηλώσεις του
είναι το καλύτερο εχέγγυο για το μέλλον της.

Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου
μουσειολόγος 

Ο Άγγελος Κατακουζηνός με το Γιώργο Κατσίμπαλη

Ο Άγγελος Κατακουζηνός στα εγκαίνια του Μουσείου
Θεόφιλου στη Λέσβο

Από την Παράσταση "Μεσοπόλεμος"

Γνωριμία με τον Χρήστο Κεχαγιόγλου


